
  

 
Zondag 14 mei 2017 

Mamapop 
 

 
 
 
Vooraf luisteren we naar “Alles ademt en leeft” 
https://www.youtube.com/watch?v=gHv0DgjFr7Q
&list=RDgHv0DgjFr7Q#t=269 
 
Nants ingonyama bagithi baba (there comes a lion) 
Sithi uhhmm ingonyama (oh yes, it's a lion) 
Nants ingonyama bagithi baba (there comes a lion) 
Sithi uhhmm ingonyama (oh yes, it's a lion) 
Ingonyama 
Siyo nqoba (we're going to conquer) 
Ingonyama 
Ingonyama nengw' enamabaal (it's a lion and a 
tiger) 
[repeats 5] 
Ingonyama nengw' enamabala (se-to-kwa!) 
Ingonyama nengw' enamabala (asana) 
 
Je wordt ergens op aarde geboren 
en je keert je gezicht naar de zon 
en je wankelt en staat 
en waarheen je ook gaat. 
er is altijd die stralende bron. 
 
Er is zoveel te doen en te weten 
dat nog nooit is gezien of gedaan, 
maar de cirkel van vuur 
in oneindig azuur 
voert ons mee in zijn eeuwige baan. 
 
Alles ademt en leeft 
in die trage stroom  
die ons voort doet gaan 
in hoop en vrees. 
Altijd onderweg, 
eeuwig in beweging, 
in de cirkel die ademt en leeft 
 
Alles ademt en leeft … 
 
 
“Alles ademt en leeft”: met dit lied begint de film 

“De Leeuwenkoning”. Die vertelt het 
levensverhaal van de leeuw Simba. Film en 
muziek laten zien hoe indrukwekkend de natuur 
is.  
 

 
Welkom; stil gebed 
 allen gaan staan 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
vg Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 
allen Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Gebed op de drempel 
vg God, Bron van liefde en leven, 
 laat het licht, in ons midden ontstoken, 
 nooit meer doven. 
allen U geeft ons Christus, een levende vlam 
 in onze handen. 
 Dat wij hem hoog houden. 
 Amen. 
 
Openingslied: “Let it be” (Beatles) – samenzang 
met het koor 
 
When I find myself in times of trouble, Mother 
Mary comes to me 
Speaking words of wisdom, let it be 
And in my hour of darkness she is standing right 
in front of me 
Speaking words of wisdom, let it be 
Let it be, let it be, let it be, let it be 
Whisper words of wisdom, let it be 
 
And when the broken hearted people living in the 
world agree 
There will be an answer, let it be 
For though they may be parted, there is still a 
chance that they will see 
There will be an answer, let it be 
Let it be, let it be, let it be, let it be 
There will be an answer, let it be 
Let it be, let it be, let it be, let it be 
Whisper words of wisdom, let it be 
Let it be, let it be, let it be, let it be 
Whisper words of wisdom, let it be 
 
And when the night is cloudy there is still a light 
that shines on me 
Shine until tomorrow, let it be 
I wake up to the sound of music, Mother Mary 
comes to me 
Speaking words of wisdom, let it be 
Let it be, let it be, let it be, yeah, let it be 
There will be an answer, let it be 
Let it be, let it be, let it be, yeah, let it be 
Whisper words of wisdom, let it be 
 

 
“Let it be”: een lied geschreven door Paul 
McCartney. Hij schreef het nummer naar 
aanleiding van een droom waar zijn moeder 
(Mary), die overleden is toen hij 13 jaar oud was, 
in voorkwam. Zijn moeder sprak hem heel 
geruststellend toe in die droom. Ze zei dat alles 
goed zou komen. De religieuze tint in het lied is 
er niet bewust in gebracht, maar meer toeval. 
Mother Mary was ook echt Pauls moeder. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gHv0DgjFr7Q&list=RDgHv0DgjFr7Q#t=269
https://www.youtube.com/watch?v=gHv0DgjFr7Q&list=RDgHv0DgjFr7Q#t=269


allen gaan zitten 
 
Inleiding op de dienst en het smeekgebed 
 
Smeekgebed = lied “What I’ve Done” – Linkin Park 
(https://www.youtube.com/watch?v=8sgycukafqQ) 
(luisterlied) 
 
In this farewell 
There's no blood, there's no alibi 
'Cause I've drawn regret 
From the truth of a thousand lies 
So let mercy come and wash away 
What I've done 
 
I'll face myself to cross out what I've become 
Erase myself 
And let go of what I've done 
 
Put to rest what you thought of me 
While I clean this slate 
With the hands of uncertainty 
So let mercy come and wash away 
What I've done 
 
I'll face myself to cross out what I've become 
Erase myself 
And let go of what I've done 
 
For what I've done 
I start again 
And whatever pain may come 
Today this ends 
I'm forgiving what I've done 
 
I'll face myself to cross out what I've become 
Erase myself 
And let go of what I've done 
 
(Na na na, na na na, na na na, na na na) 
What I've done 
(Na na na, na na na, na na na, na na na) 
Forgiving what I've done 
(Na na na, na na na, na na na, na na na, na na na) 
(Na na na na) 
 
 
“What I’ve Done: Over spijt vanwege alles wat ik 
heb gedaan. De dichter spaart zichzelf niet: hij 
voelt zich medeplichtig aan veel van wat er in de 
wereld aan geweld en verwoesting plaatsvindt. 
 

 
Tien geboden van de indianen 
 
Gloria: “Brand new day” – uit The Wiz 
https://www.youtube.com/watch?v=zy8dUJEOqos 
– we zingen het lied samen met het koor. 
 
Everybody look around 
’Cause there’s a reason to rejoice you see 
Everybody come out 
And let’s commence to singing joyfully 
Everybody look up 
And feel the hope that we’ve been waiting for 
Everybody’s glad 
Because our silent fear and dread is gone 
 
Freedom, you see, has got our hearts singing so 
joyfully 
Just look about 

You owe it to yourself to check it out 
Can’t you feel a brand new day? (4x) 
 
Everybody be glad, 
because the sun is shining just for us. 
Everybody wake up, 
into the morning, into happiness. 
Hello world 
It’s like a different way of living now 
And thank you world 
We always knew that we’d be free somehow 
In harmony 
And show the world that we’ve got liberty 
It’s such a change 
For us to live so independently 
 
Freedom, you see, has got our hearts singing so 
joyfully 
Just look about 
You owe it to yourself to check it out 
Can’t you feel a brand new day? (2x) 
 
Everybody be glad, 
because the sun is shining just for us. 
Everybody wake up, 
into the morning, into happiness. 
Hello world 
It`s like a different way of living now 
And thank you world 
We always knew that we’d be free somehow 
In harmony 
And show the world that we’ve got liberty 
It’s such a change 
For us to live so independently 
 
Freedom, you see, has got our hearts singing so 
joyfully 
Just look about 
You owe it to yourself to check it out 
Can’t you feel a brand new day? (4x) 
 
 
“Brand new day” is een lied uit de Broadway 
musical The Wiz uit 1975. Als het kwaad is 
verslagen, zingt de hoofdpersoon Dorothy dit 
lied. Voor het eerst gezongen door de spelers in 
The Wiz die allen een donkere huidskleur 
hadden, is het tegelijk een protest tegen alle 
onvrijheid. 
 

 
 de heilige Schrift 
 
Zondagsgebed 
 
Ode aan alle moeders: “A Mother’s Love” – Jim 
Brickman (https://youtu.be/6C1dHGB7J94) 
(luisterlied met film) 
 
Thank you for watching over me 
All of the sleepless nights you lay awake 
Thank you for knowing when to hold me close 
and when to let me go 
 
Thank you for every stepping stone 
And for the path that always leads me home 
I thank you for the time you took 
to see the heart inside of me 
 
You gave me the roots to start this life 
and then you gave me wings to fly 

https://youtu.be/6C1dHGB7J94


  

And I learned to dream 
Because you believed in me 
 
There's no power like it on this earth 
No treasure equal to its worth 
The gift of a mother's love 
 
Thank you for every sunlit day 
That filled the corners of my memory 
Thank you for every selfless unsung deed 
I know you did for me 
 
Thank you for giving me the choice 
To search my soul till I could find my voice 
And I thank you for teaching me 
To be strong enough to bend 
 
You gave me the roots … 
 
There's no power like it … 
 
I thank God for a mother's love 
 
 
“A Mother’s Love”: een lied van dank voor moeder. 
Voor de moeder die me leerde vliegen en dromen; 
die niet naar de buitenkant keek, maar naar wat er 
leefde in mijn hart. 
 

 
Lezing uit de profetie: Jesaja 66,7-13 met enkele 
woorden 
 
Intro door Diana op het lied “You’ll be in my heart” 
 
Lied: “You’ll be in my heart” – Phil Collins 
(https://youtu.be/dDr1IfAJAGY; om naar te kijken 
en luisteren) 
 

 
“You’ll be in my heart”: een lied uit de Disney-film 
‘Tarzan’. Het gaat over de onvoorwaardelijke 
liefde, die de moeder voelt voor haar 
(geadopteerde) kind. 
 

 
Enkele woorden ter overweging 
 
“Terwijl jullie nog bij me zijn” – Ali B & Ruben 
Annink 
(https://www.youtube.com/watch?v=OxoeOx0mCf
k&feature=youtu.be) (luisterlied) 
 

 
Kinderen kunnen zo snel opgroeien! Als ouder is 
het niet altijd eenvoudig te aanvaarden dat dat 
zo snel gaat. Voor je het weet zijn ze groot en 
de deur uit. Ik mis ze nu al… 
 

 
 

gebeden en gaven 
 
Inzameling van de gaven. Intussen zingen we met 
het koor: “We are the world” van Lionel Richie en 
Michael Jackson. Allen kunnen het refrein 
meezingen. 
 
There comes a time when we heed a certain call 

When the world must come together as one 
There are people dying 
and it’s time to lend a hand to life 
The greatest gift of all 
 
We can't go on pretending day by day 
That someone, somewhere will soon make a 
change 
We are all a part 
of Gods great big family 
And the truth, you know, 
Love is all we need 
 
We are the world, we are the children 
We are the ones who make a brighter day 
So let’s start giving 
There's a choice we're making 
We're saving our own lives 
its true we'll make a better day 
Just you and me 
 
Send them your heart so they'll know that 
someone cares 
And their lives will be stronger and free 
As God has shown us 
by turning stones to bread 
So we all must lend a helping hand 
 
We are the world… 
 
When you're down and out, there seems no hope 
at all 
But if you just believe 
there’s no way we can fall 
Let us realize 
that a change can only come 
When we stand together as one 
 
We are the world… 
 

 
“We are the world” werd voor het eerst 
uitgebracht in 1985. Het lied werd gezongen door 
een eenmalig samengestelde band die zich ‘USA 
(United Support of Artists) for Africa’ noemde. 
Met het lied zamelden ze geld in voor de 
hongersnoodbestrijding in Afrika. In 2010 werd 
het lied opnieuw uitgebracht, nu om de 
slachtoffers van de aardbeving op Haïti te 
ondersteunen. 
 

 
Voorbeden 
Ieder die dat wil kan na de gesproken voorbeden 
een kaarsje aansteken. Intussen luisteren we 
naar muziek. We besluiten de gebeden met: 
 
allen Onze Vader, die in de hemel zijt 
 uw Naam worde geheiligd 
 uw koninkrijk kome 
 uw wil geschiede 
 op aarde zoals in de hemel 
 geef ons heden ons dagelijks brood 
 en vergeef ons onze schulden 

zoals ook wij onze schuldenaars 
vergeven 

 en leid ons niet in verzoeking 
 maar verlos ons van de boze 
 want van U is het koninkrijk 
 en de kracht en de heerlijkheid 

https://youtu.be/dDr1IfAJAGY


 in eeuwigheid. Amen. 
allen gaan staan 

Zegen 
 
Slotlied: “Love is all” 
https://www.youtube.com/watch?v=RW9OYsMn4d
s – we zingen het met z’n allen: 
 
Everybody's got to live together 
All the people got to understand 
So, love your neighbour like you love your brother 
Come on and join the band 
 
Well, all you need is love and understanding 
Ring the bell and let the people know 
We're so happy and we're celebrating 
Come on and let your feelings show 
 
Love is all, well love is all 
Love is all, can't you hear the call 
Oh, love is all you need 
Love is all you need at the Butterfly Ball 
 
Ain't you happy that we're all together 
At the ball in nature's countryside 
And although we're wearing different faces 
Nobody wants to hide 
 
Love is all and love is all and 
It's easy, yes it's so easy 
At the Butterfly Ball where love is all 
And It's so easy 
 
All you need is love and understanding 
Ring the bell and let the people know 
We're so happy and we're celebrating 
Let your feelings show 
 
Love is all, yes love is all at the Butterfly Ball 
Love is big, love is small 
Love is free, love is all 
At the Butterfly Ball 
 
When your back's to the wall 
When you're starting to fall 
You got something to lean on 
Love is everything 
 
It can make you sing at the Butterfly Ball 
Love is all, I say love is all, yes love is all 
At the Butterfly Ball 
 

 
“Love is all” is een lied uit 1975 van Roger Glover & 
Guests. Het filmpje dat erbij werd gemaakt is een 
promotiefilmpje, de voorloper van de videoclip. Het 
lied zegt, samengevat: liefde is alles waar het om 
gaat in het leven. 
 

  

Zondagsbrief  14 mei 2017 
Voorganger: ds Ellie Boot 
Pianist: Skip van Rooij 
Vocalisten: Rianne de Vries, John Breugem, Jeanette 
Stitselaar, Diana Kneppers-Doornekamp, Désirée 
Nieuwveld, Tonnie Kas 
Ouderlingen: Diana Kneppers-Doornekamp, Jac van 
Hoeijen 
Diaken: Jan van de Kuilen 
Lector: Irene de Vries 
Welkomstdienst: Coralien Toom    

Oppas: Myriam Beitler, Rozemarijn Waslander 
Koster: Jan Haverkamp 
Koffiedienst: Annie Hanse, Nel Stoffelsen 
Geluidsdienst: Fokke van der Veer 
Medewerkers aan deze viering: Liesbeth van het 
Ende, Maarten Kneppers-Doornekamp 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de Stichting Timon. 
De tweede collecte is voor de cantorij. 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos voor 
Oeganda.  
 
Bij de eerste collecte: Stichting Timon. Begeleid 
wonen voor jonge moeders 
St. Timon begeleidt jonge moeders van 16 jaar en 
ouder en hun kind(eren). Veelal is er sprake van 
ernstige problematiek op meerdere levensgebieden, 
trauma en misbruik in het verleden. Daarnaast zijn er 
vaak problemen in het gezin van herkomst van de 
jonge moeders, met de vader van het kind en/of de 
nieuwe partner. De jonge moeders hebben veelal geen 
perspectief op een woonruimte waar ze zelfstandig 
kunnen wonen en ze beschikken nog niet over 
voldoende vaardigheden op diverse levensterreinen 
om zich zelfstandig te kunnen handhaven in de 
maatschappij. St. Timon begeleidt hen totdat zij 
zelfstandig verder kunnen. Jonge moeders en hun 
kind(eren) kunnen één tot twee jaar in een 
voorziening voor Begeleid Wonen van Timon of 
zelfstandig in een appartement in een woonwijk 
wonen. Vrijwilligers (omwoners) vormen een sociaal 
netwerk van ‘goede buren’. Van harte aanbevolen! 
 
Bloemen 
De bloemen zijn bestemd voor Rien en Geja van 
Barreveld-Westerik die op 17 mei 55 jaar zijn 
getrouwd – met een hartelijke felicitatie! 
 
Kaart 
We tekenen vanmorgen een kaart voor Ada de Bruijn-
Thiel. Ada tobt met haar gezondheid. We wensen haar 
sterkte toe. 
 
Anatevka - sinds september is er elke maandagavond 
en een aantal zaterdagen hard aan gewerkt; over een 
maand vinden eindelijk de voorstellingen plaats! 
Kaarten kosten € 10,00 per stuk (inclusief 
consumptie). Kaartverkoop: De Hoevelakense 
Boekhandel, Boekhandel Roodbeen (Nijkerk), via leden 
van de musicalgroep en via de website: www.musical-
hoevelaken.nl   
 
Beleidsplan ter inzage 
Van het concept beleidsplan 2017-2021 liggen vier 
exemplaren ter inzage op de leestafel. Dit concept is 
ook te lezen op de website. Op zondag 21 mei is er na 
de dienst de mogelijkheid vragen te stellen en 
suggesties te doen. 
 
Agenda 
Ma 15 mei 20.00u Repetitie Anatevka, De Eshof 
wo.17 mei 13.30u Activiteitengroep, De Eshof 
wo.17 mei 15.00u Overleg Pastoraal Medewerkers, 
Ridderspoor12 
wo.17 mei 20.00u Repetitie Cantorij, De Eshof 
do.18 mei 20.00u Moderamen, De Eshof 
do.18 mei 20.00u Commissie Vorming & Toerusting 
za.20 mei 10.00u Bezinningsdag voor jonge 
volwassenen  
 
Verdere informatie over de kerk: 
www.pgdeeshof.nl; op www.kerkdienstgemist.nl     
zijn de kerkdiensten in de Eshof te beluisteren, 
rechtstreeks of als archiefopname. 

http://www.pgdeeshof.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/

